
Referat af Bestyrelsesmøde 6/12 2022 
 

Dagsorden 

1. Prisreguleringer for udlejning af Fælleshus/Gæsteværelse/Vaskeri  

Ekstraordinær Generalforsamling. 

 

2. Tilbudshentning på rengøring Fælleshus/Gæsteværelse 

 

3. Årshjul 2023 

 

4. Opsamling fra sidst: Infoskabe + Svævebane 

 

5. Lift til Kælderen 

 

6. Evt. 

Deltagere: Brian Petersen, Claus Andersen, Christine Hedwig. 

 

 

1: Vaskeriet har en eludgift der er eksploderet. Derfor foreslår vi i Bestyrelsen at prisen for en vask stiger 

med 2,00 kr. pr. vask og at tørretumbling stiger med 0,25 kr. pr. minut, for at imødekomme den større 

udgift. 

 

Endvidere foreslår vi, at priserne for udlejning af Fælleshuset reguleres med følgende: 

Rengøring af huset er obligatorisk og inkluderet i alle priser. Rengøring af huset koster pt. 800,- pr. gang ( 

2t). Depositum stiger til 600,-.  

Udlejning af Salen forslår vi stiger til 3.200,- for udefrakommende og 2.000 for beboere, og det giver 

adgang til huset fra fredag kl. 14.00 til søndag kl. 18.00. 

1-dags leje (man-tors) koster 1.000,- for beboere og 1.600,- for udefrakommende + depositum på 600,- og  

Begravelseskaffe fjernes, for at letteregøre administrationen.  

Man kan enten leje salen eller kælderen, eller hele huset, til den angivne pris. 

Prisen for udlejning af kælderen sættes til 200,- pr. dag, plus obligatorisk rengøring på 400,-.   

Gæsteværelset stiger til 150,- kr pr. person for beboere og 300,- for udefrakommende.  

Prisstigningerne tages op på en ekstraordinær generalforsamling og stemmes om. Brian kontakter Karsten i 

forhold til dette. 

2: På næste møde udfærdiges der tilbudsindhentning og sendes ud til flere rengøringsfirmaer, for en mere 

favorabel og fleksibel rengøring af fælleshuset/vaskeri. 

3: Foreslag til aktiviteter i afdelingen: Strik Sammen, Gå Sammen, Fællesspisning, Banko, Fredagsbar, Snak-

med-din-nabo-kaffe, udflugter. 

Banko: Venner af Skovbyhus vil gerne starte banko op i Skovly. Brian er inhabil og stemmer derfor ikke. 

Christine og Claus stemmer begge for, at banko starter op i Skovly fra februar/marts, hver den 1. tirsdag i 



måneden til at begynde med, for at øge aktiviteten i fælleshuset. Christine beder om et oplæg til 

fællesspisning. Der undersøges muligheder for udflugter/ture for beboerne i Wiggers Park. Yderligere 

planlægning vil blive sendt ud i det nye år. 

4: Infoskabe: Bestyrelsen har flere gange rykket for opsætning af infoskabe. Brian rykker endnu en gang 

Karsten for disse. 

Svævebanen er forsinket 3 uger, ny tidsramme for opsætning er foreløbigt sat til uge 50. 

5: Lift til kælderen: For at alle beboere inkluderes i brug af kælderen, indhentes der tilbud på en lift til 

trappen. Brian sætter Karsten i gang med dette. 

6: - 

 


